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Calendari del curs
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1r Trimestre:
Del 5 de setembre al 20 de desembre (ambdós inclosos)
Festius: 26 de setembre,12 d´octubre, 1 de novembre, 6 i 8 de 
desembre.
Festiu de lliure disposició del Centre: 31 d’octubre i 9 de desembre.

2n Trimestre:
Del 9 de gener al 2 d’abril (ambdós inclosos).
Festiu de lliure disposició del Centre: 20 de febrer.

3r Trimestre:
Del 11 d´abril al 20 de juny (ambdós inclosos).
Festius: 1 de maig.
Festiu de lliure disposició del Centre: 2 i 5 de juny.

Durant el mes de juliol i la primera setmana de setembre, l’Escola està 
oberta i ofereix activitats d’estiu, de les quals rebreu informació a 
partir del segon trimestre.
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Equip de professors 
i professores de 2n 
Cicle de Secundària
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Directora: 
Sandra Entrena

Cap d’Estudis ESO-Batxillerat: 
Rosa M Sánchez

Coordinador pedagògic del 2n Cicle d’ESO: 
Quique Vergara

Coordinadora tècnica de l’ESO: 
Tania Noguerol

Professors i professores de l’equip de cicle:
Isabel Abad
Adrià Bruch
Guillem Bagués
Silvia Camino
 Rubén Caneiro
Cristina Carré
María Jesús Cid
Elisabet Collellmir
Guillem Conde
Suzanne Davis
Sandra Entrena
Pau Escobar
Javier Espinosa
Ana García
Benet Martín
Francesc Masdeu
María José Miranda
Sònia Montón
Tania Noguerol
Álex Pérez
Teresa Pérez
Enric Pinto
Albert Pozo
Alba Pros
Maria Rosa Riera
Guillem Rocafull
Carme Rosado
Marc Salcedo
Rosa Maria Sánchez
Yeray Sánchez
Maite Sillero
José Luis Tourón
Quique Vergara
Carles Zurita



03
Tutoria
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• El tutor o tutora estableix, conjuntament amb el vostre fill o filla, el 
seu Pla Personal de millora en els diferents àmbits acadèmics i edu-
catius. En les entrevistes que mantingui amb vosaltres es concretarà 
la col·laboració entre els pares i mares i l’Escola per aconseguir els 
objectius comuns. Recordeu, per tant, la importància de mantenir 
freqüents entrevistes amb el tutor o tutora del vostre fill o filla per 
assegurar la continuïtat educativa entre la Família i l’Escola. 

• A fi d’agilitzar l’inici de la tasca conjunta Família-Escola, la primera 
entrevista del curs es farà amb cita prèvia. Per qualsevol problema o 
qüestió i per sol·licitar les posteriors hores de visita, podeu trucar a 
la Secretaria de l’Escola.

L’horari d’administració i de secretaria per atendre les famílies és de 
les 8h. 30 min. a les 14h. i de 14h. 30 min. a 18h. 30min. 

En aquest horari podeu:
• Resoldre temes administratius.
• Demanar hora de visita per parlar amb el tutor o tutora del vostre 
fill o filla.
• Resoldre qualsevol dubte a nivell de rebuts i abonar-los.
• Consultar qualsevol dubte o demanar la informació que necessiteu.

Les persones que us atendran seran:
• Ruth Navarro: Cap de Secretaria
• Vanessa Reyes: Secretaria 
• Anna Rodríguez: Secretaria
• Lorena Santillana. Secretaria
• José Antonio Carrera: Cap d’Administració i Serveis
• Magda Ferrando: Administració
• Isabel Vila: Administració

04
Administració i 
secretaria
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A fi de facilitar la comunicació Família-Escola, recordeu que podeu 
comunicar amb l’Escola, tant per temes de tutoria com per aspectes 
administratius i de secretaria o d’altres temes a través de:

• El correu electrònic: virolai@virolai.com També ho podeu fer als 
correus electrònics dels tutors/es dels vostres fills i filles o d’altres 
persones de l’Escola. Les adreces les podeu trobar a la pàgina web 
de l’Escola.

• El telèfon: 93 284 63 43

• La Intranet Clickedu

Per garantir-vos la millor atenció en tot moment, és convenient 
que els utilitzeu en aquest ordre de prioritat per evitar col·lapsar el 
telèfon amb temes que poden resoldre’s per correu electrònic.

• Si el vostre fill o filla es trobés indisposat, es localitzaria la família i 
actuaríem d’acord amb la vostra opinió.

• L’Escola només donarà als alumnes medicaments de tipus pal·liatiu 
–aspirina, paracetamol o d’altres– de forma esporàdica. 

• En cas d’accident escolar es traslladarà l’alumne o alumna a la mútua 
concertada per l’assegurança escolar:

Clínica Seven Medical Assistant
Av. Riera de Cassoles, 43-45
Tel. 93 2188212
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07
Activitats i 
festivitats escolars

08
Sortides culturals, 
viatge i d’altres

1r Trimestre:
• Jornada inicial: 5 de setembre.
• Sortida de Nadal: 21 de desembre.

2n Trimestre:
• Intercanvis: data a concretar.

3r Trimestre:
• Festa de la música extracurricular: 2 de juny.
• Sortida final de curs: 19 i/o 20 de juny (pendent de revisió).

Cal posar-ho? 

Les famílies podreu participar dels actes i festivitats escolars segons la 
normativa vigent en el moment de la seva celebració. La seva organit-
zació estarà sempre subjecta al compliment de les normes de segure-
tat i higiene establertes pel Departament d’Educació i el PROCICAT.

1r Trimestre:
• Festa de benvinguda: La farem? Anul·lada per la Covid-19.
• Santa Cecília: Festa de la música: 22 de novembre
• Concert i Pessebre Vivent: 20 de desembre

2n Trimestre:
• Jornada d’Escola Oberta: 18 de febrer.

3r Trimestre:
• Jocs Florals: 28 d’abril.
• Virorevetlla: 26 de maig.
• Festa de l’Esport: 26 de maig.
• Comiat de 2n de Batxillerat: 22 de maig.





Al segon cicle d’ESO, el gabinet psicopedagògic administra una 
prova de capacitats cognitives a 3r d’ESO i a 4t d’ESO, informa els 
alumnes sobre diferents programes d’autoconeixement i d’orientació  
d’interessos professionals i d’estudis postobligatoris. També administra 
sociogrames a tots els grups-classe.

Si es valora com a necessari, per part del tutor o tutora i/o dels pares 
i mares, es pot fer un seguiment individual a l’alumne o l’alumna per 
resoldre o orientar aspectes acadèmics o educatius.

09
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Activitats 
extracurriculars

Gabinet 
psicopedagògic
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L’Escola ofereix activitats extracurriculars dels àmbits següents:
•  Idioma
Responsable: Professora María José Miranda.
•  Esport 
Responsable: Professor Guillem Conde.
•  STEAM 
Responsable: Professor Adrià Bruch.
•  Teatre i expressió 
Responsable: Professora Gemma Deusedas.
•  Música 
Responsable: Professores Cristina Bonilla i Martina Plana.

Coordinadora de les activitats extracurriculars: 
Professora María José Miranda.

Rebreu un dossier dels diferents tipus d’activitats, horaris i preus.

L’Escola ofereix activitats d’estiu durant el mes de juliol de les quals 
rebreu informació en el decurs del segon trimestre. 



11
Reunions de 
famílies
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Curs 1r Trimestre 2n Trimestre 3r Trimestre
3r d’ESO 12/ 09/ 2022 (19.00h)

• Un nou curs, un nou 
cicle. Tot el que cal saber 
per avançar junts.
• Presentació del 
curs: programacions, 
horaris, activitats 
extracurriculars, 
normativa. 

17/ 01/ 2023 (19.00h)
• La convivència amb un 
adolescent; un camí ple 
d’emocions.

Les reunions del tercer 
trimestre es realitzen en 
col·laboració amb l’AFA 
i tenen la temàtica i la 
data a determinar.

4t d’ESO 12 / 09/ 2022 (19.00h)
• Com trebalem 
l’orientació 
professional.
• Presentació del 
curs: programacions, 
horaris, activitats 
extracurriculars, 
normativa. 

17/ 01/ 2023 (18.00h)
• Estudis 
postobligatoris: 
Batxillerat i Cicles 
formatius.
• Orientació professional





L’Associació de Famílies d’Alumnes de l’Escola Virolai -AFA- té com a 
finalitats:

• Col·laborar amb l’Escola en tot allò que la integra i l’envolta.

• Aconseguir un diàleg permanent Família - Escola.

• Promoure i donar suport a tota classe d’activitats que es desenvolu-
pin dins i fora de l’Escola.

La mare o el pare delegat de cada curs té com a funcions: 
• Facilitar la comunicació i col·laboració entre totes les mares i els 
pares del curs i l’Escola.
• Tractar periòdicament amb la tutora o el tutor, el coordinador i/o la 
subdirectora diferents aspectes de la marxa del curs.
• Assistir a les reunions de mares i pares delegats.

Mares i pares delegats del 2n Cicle de Secundària:
• 3r d’ESO A/B/C: Oriol Blanch, pare de l’Àlex Blanch.Raquel Lluís, 
mare de l’Úrsula Autó. Gemma cardona, mare de la Jana Cardona. 
Anna Soler, mare del Max Handler. Teresa Soriano, mare del Miquel 
Carrasco. Elisabet Bleda, mare del Marc Seriñana.
• 4t d´ESO A/B/C: David González, pare de l’Ariadna González. Juan
Manuel Garcia, pare del Biel Garcia. Olga Cruz, mare de d’en Pol Abad.
Georgina Rosas, mare de la Martina. Ingrid Ferré, mare del Marc
Martí. Carlota Pi, mare de la Joana Guillot. Elisenda Marín, mare del 
Marcel García.

12
AFA, mares i pares 
delegats
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L’AFA, segons els seus estatuts, està representada per una Junta 
Directiva. Aquesta Junta Directiva està organitzada en un seguit 
d’àrees. La composició d’aquesta Junta Directiva és la següent:

Anna Soler Esteller

Patricia Guardiola Cros

Mariona Barba Giro

Erica Ferrer Pueyo

Montserrat Casa Juan
Barbara Quintana Punyet
Xavier Rambla Fabregas
Marta Roca Godall
Jaume Blanc Martinez
Noelia Egea Lopez
Juan Garcia Caja
Yvonne Hernandez Yañez
Carmen Codes
Marc Llobet Martin
Ivan Macia Vidueira
Eva Ejarque Sabate 

Ainhoa Cayuela
Iris Rosal
Lidia Evangelista

Presidenta

Vicepresidenta

Secretària

Tresorera

Vocals

Col·laboradors

1r ESO i 3r ESO

3r ESO i 4t ESO

2n i 5è de Primària 

6è de Primària i 3r d’ESO

1r d’ESO
1r d’ESO i 4t d’ESO
6è de Primària 
6è de Primària i 3r d’ESO 
4t de Primària
2n i 4t de Primària 
4t de Primària 
4t de Primària 
5è de Primària
P3 i 2n de Primària
P5 i 4t de Primària 
3r de Primària

P5 i 2n de Primària
P5
P3 i 1r de Primària
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• El Consell Escolar està constituït per representants dels diferents 
estaments de l’Escola. 

• Es reuneix amb periodicitat trimestral i tracta diversos temes de 
l’Escola que afecten els nivells d’ensenyaments concertats i subvenci-
onats: Infantil, Primària i Secundària.13

Consell Escolar

14
Seguiment 
Avaluatiu

Aquest curs 2022-2023 reforçarem dos àmbits clau del nostre 
Projecte Educatiu:

• L’avaluació és un procés que ens aporta informació per ajudar de 
manera personalitzada a cada alumne/a en el seu procés d’autoregu-
lació i autosuperació 

• La importància del treball conjunt Família-Escola per garantir el ple 
desenvolupament de cadascun dels nostres alumnes.

Per aquest motiu reforçarem el seguiment personalitzat de cada 
alumne/a:

• Amb la millora de la proposta dels objectius del  Pla Personal apro-
fundint en les competències i en la concreció dels terminis i actuaci-
ons per al seu assoliment.

• Amb un seguiment a través de les entrevistes de tutories, mensuals 
amb els alumnes i trimestrals amb les famílies, en les quals informa-
rem periòdicament de l’evolució de cada alumne/a.

• I amb uns informes periòdics de reflexió i orientació amb la finalitat 
de valorar conjuntament amb l’alumne/a i la família la satisfactorietat 
del seu rendiment d’acord amb els objectius proposats i garantir així 
el treball conjunt família-escola.

Es concretaran 3 períodes de seguiment i orientació al llarg dels quals 
l’alumne/a i el tutor/a elaboraran un informe de reflexió sobre l’apre-
nentatge amb orientacions per a la millora. Els períodes de seguiment 
seran:

• Període de Seguiment Avaluatiu 1: 6 de setembre-28 de novembre, 
• Període de Seguiment Avaluatiu 2: 29 de novembre-13 de març,  
• Període de Seguiment Avaluatiu 3: 14 de març-26 de maig 
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Calendari 
d’avaluacions

• El curs s’estructura en quatre avaluacions:
•  Avaluació 0: del 5 de setembre al 17 d’octubre. És una avaluació 

que ajuda a concretar els objectius i actuacions del Pla Personal dels 
alumnes

•  Avaluació 1: del 16 d’octubre al 21 de desembre.
•  Avaluació 2: del 9 de gener al 31 de maig.
•  Avaluació 3: del 19 d’abril al 22 de juny. 

El seguiment avaluatiu dels alumnes és reforçarà amb proves de 
seguiment per valorar l’evolució competencial de cada alumna/e:

• 3r d’ESO
•  Proves de diagnòstic: inici de curs.
• Proves competències internes: del 30 de gener al 4 de febrer.
• Seguiment competències internes: del 8 de maig al 12 de maig.

• 4t d’ESO
•  Proves de diagnòstic: inici de curs.
• Proves competències bàsiques: Febrer (data a determinar).
• Seguiment competències internes: del 8 de maig al 12 de juny.
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L’horari dels alumnes de 3r ESO és el següent:

DILLUNS

08:00 a 14:00 h

15.00 a 16.00 h

 DIMARTS

08:00 a 14:00 h

15.00 a 16.00 h

 DIMECRES

08:00 a 14:00 h

15.00 a 16.00 h

 DIJOUS

08:00 a 14:00 h

15.00 a 16.00 h

 DIVENDRES

08.00 a 14.30 h

3r ESO

Matí

Tarda 

16
Horari

L’horari dels alumnes de 4t ESO és el següent:

DILLUNS

08:00 a 14:00 h

15.00 a 16.00 h

 DIMARTS

08:00 a 14:00 h

15.00 a 16.00 h 

DIMECRES

08.00 a 14.30 h

 DIJOUS

08:00 a 14:00 h

15.00 a 16.00 h 

DIVENDRES

08.00 a 14.30 h

4t ESO

Matí

Tarda 



• Totes les faltes de puntualitat i assistència previsibles han d’ésser 
comunicades abans al tutor o tutora, mitjançant un correu electrònic 
o l’aplicació clickedu. Les faltes d’assistència i puntualitat no 
notificades a l’Escola amb anterioritat seran comunicades a la família 
el mateix dia via SMS.

• Per educar l’hàbit de la puntualitat en el nostre alumnat, a partir 
de la tercera falta de puntualitat no justificada en el període d’una 
avaluació, l’alumne/a romandrà una hora més al centre. Un nombre 
de faltes d’assistència o puntualitat més elevat serà considerat motiu 
de falta i s’aplicarà la sanció tipificada en la normativa d’organització i 
funcionament del centre. Per motius de control i seguretat, l’alumnat 
no podrà entrar a l’edifici fins a cinc minuts abans de l’horari d’inici 
de les classes del matí.

• Als matins, els alumnes de 2n cicle de Secundària entraran per la 
Zona Est.

18
Normativa de  
faltes d’assistència  
i puntualitat

17
Continuïtat dels 
aprenentatges

Els alumnes i les alumnes de 2n cicle d’ESO han d’anar consolidant els 
hàbits de constància, dedicació i esforç continuat que els preparin per 
assolir de forma satisfactòria els objectius educatius que es proposen. 
És per això que hauran de dedicar un temps diari a la realització de 
deures i estudi, i a la lectura de llibres i articles de nivell i temàtica 
adequats.



• L’alumnat de Secundària ha de mantenir en tot moment una 
actitud que garanteixi la bona convivència i harmonia. El respecte, la 
tolerància, la cortesia i el bon gust han d’esdevenir els pilars sobre els 
quals s’inicia tota relació.
• L’alumnat de Secundària ha de complir les normes que l’Escola 
entén com a prioritàries per tal de facilitar la consecució dels valors 
presents en el nostre Projecte Educatiu. Els tutors/es i el professorat 
vetllaran pel seu acompliment i actuaran, cercant la col·laboració de 
les famílies, per assegurar la bona convivència i el respecte.
• Per raons òbvies de control i seguretat, a l’hora del pati l’alumnat 
haurà de romandre als espais destinats per a tal fi i, en cap cas, 
podrà restar a les aules i passadissos si no són acompanyats per un 
professor/a.

Material i instal·lacions
• L’alumnat ha de fer un bon ús del material propi el qual haurà d’estar 
correctament marcat per tal d’afavorir la seva identificació. 
• El bon tracte al material d’altri i el bon ús de les instal·lacions són 
una mostra de respecte i companyonia i també faciliten la convivència. 
Si pel seu mal ús el material o les instal·lacions resulten malmeses, 
s’aplicarà la normativa d’organització i funcionament intern.
• L’alumnat disposa d’armariets on guardar el seu material personal i 
d’estudi. Elles i ells són els responsables del seu bon ús i de mantenir-
los en bon estat. 
• Els portàtils són les eines amb les quals els i les alumnes realitzen 
tots els seus treballs i on es troben els seus materials i recursos 
d’aprenentatge. Cal que el portin diàriament a classe, que estigui a plena 
càrrega i que el mantinguin en bon estat extern i de funcionament.
• L’Escola recomana que l’alumnat no porti cap objecte personal de cost 
elevat. Cal saber que l’Escola no es farà responsable de la seva pèrdua.

Tabac
• La normativa legal existent prohibeix fumar als recintes escolars. 
El no-compliment d’aquesta norma serà comunicat a les famílies i, en 
cas de reincidència, s’imposarà la sanció contemplada en la normativa 
de règim intern del Centre.

19
Normativa de 
convivència
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Diners
• És important que l’alumnat no porti quantitats de diners superiors 
als necessaris per la seva mobilitat i àpats (esmorzar i berenar).

Vestuari i aspecte personal
• És important promoure en el nostre alumnat la necessitat de 
mantenir una imatge neta i cuidada i educar-los en l’elegància en 
el vestir, entesa aquesta com l’adequació de la roba i el calçat a les 
diferents situacions, respectant l’estil propi.
• En aquesta línia no està permesa l’assistència a l’Escola amb 
samarretes amb dibuixos i/o inscripcions ofensives, ni amb xandall 
esportiu; tampoc està permès mostrar de forma ostensible la 
roba interior, els escots exagerats o els pantalons curts o faldilles 
minimalistes. Amb les consideracions oportunes a les fluctuants 
manifestacions de la moda, l’alumnat haurà de mantenir una imatge 
acurada en el vestir. L’Escola intervindrà quan consideri que algú 
supera aquests límits.

Dispositius mòbils
• L’Escola autoritza i promou l’ús dels mòbils com una eina educativa 
per a la realització d’activitats i projectes, però és conscient de la 
necessitat de fer-ne un ús racional i responsable. És per això, i per tal
de fomentar les relacions entre els companys, que l’alumnat haurà de 
fer-ne ús en els espais i moments indicats pel professorat.
• És un deure dels educadors/es treballar amb l’alumnat la necessitat 
d’actuar amb cura i respecte a la intimitat dels altres a l’hora de fer-
ne i difondre imatges o vídeos a les xarxes socials. Recordem que 
fotografiar o filmar sense el consentiment exprés de la persona va 
en contra del dret a la intimitat i constitueix un fet denunciable amb 
conseqüències legals.
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• Les úniques peces uniformades a l’Escola és L’equip d´Educació 
Física, que consta de: Samarreta de màniga curta o llarga, pantaló 
curt, xandall (quan faci fred), sabatilles tipus vambes.

• L’equip d’esport de l’Escola s’utilitzarà com a ús exclusiu per a les 
sessions d’Educació Física no per a les sortides o excursions.

• El nou proveïdor de l’equip d’Educació Física és l’empresa GEFF, el 
mateix que el del VEC. 

• La venta serà online, a través de l’enllaç que trobareu a la nostra 
pàgina web, dins de l’apartat de serveis. Allà hi trobareu totes les 
mides de les peces de roba, juntament amb un vídeo-tutorial que ens 
facilitarà GEFF per poder ajustar al màxim la talla. Tot i així, hi haurà 
la possibilitat de devolució, sempre que sigui necessari. 

20
Uniforme i material

L’alumnat d’ESO ha de portar un material específic per al treball en 
algunes àrees:

• Laboratori de Ciències Experimentals. L’alumnat realitza sessions 
pràctiques de laboratori per les quals és indispensable l’ús d’una bata 
blanca.

• Projecte artístic. Per algunes de les activitats realitzades per l’alum-
nat a l’aula de Visual i Plàstica cal l’ús d’una bata o camisa vella.

21
Material escolar



• L’Alumnat que per motius de salut hagin de fer règim durant tot el 
curs, o de forma temporal, hauran de presentar a les seves tutores o 
tutors una justificació escrita signada per la família en la qual es faci 
constar la durada, motiu i tipus de dieta a seguir. NO SE SERVIRAN 
RÈGIMS A AQUELLES I AQUELLS ALUMNES QUE ELS DEMANIN 
SENSE L’AUTORITZACIÓ CORRESPONENT.

• Les i els  alumnes que presentin algun tipus d’intolerància o al·lèrgia 
alimentària hauran de presentar un informe mèdic a l’inici de curs on 
s’especifiquin els aliments o substàncies no permeses.

• És important garantir una dieta equilibrada, uns hàbits alimenta-
ris correctes i unes actituds basades en la cortesia i el bon gust. És 
per això que l’Escola recomana l’ús del servei de menjador per part 
d’aquelles o aquells alumnes que per diversos motius no poden dinar 
a casa i desaprova que algunes o alguns alumnes dinin a bars o mengin 
entrepans de forma regular.

• Recordem que no se serviran berenars a l’alumnat. Tanmateix, totes 
aquelles o aquells que ho desitgin podran demanar una peça de fruita 
directament al servei de cuina.

• Els educadors i les educadores de migdia el personal de cuina són 
educadors/es i així els han de considerar l’alumnat mostrant una ac-
titud de respecte i obediència. Les tutores, els tutors i la família tre-
ballarem plegats per assegurar aquesta consideració. Si la conducta 
no fos l’adequada, les i els alumnes podrien ser canviats de torn de 
menjador de forma temporal o indefinida.

22
Servei de menjador
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Calendari trimestral
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Annexos



5 Jornades Inicials  
Reunió Famílies 
delegades

12  
Reunió famílies 
2n Cicle ESO

19

26 Festa  
Mercè Municipal 
a Barcelona 

30

13

20  
Consell Escolar  
Virolai

27

31

7 
Reunió de famílies 
1r de batxillerat

14

21
TARDOR

28

1

8 
Reunió de famílies 
2n batxilleratt

15 

22 

29 

2

9  
Final Projecte de 
benvinguda ESO 
Sortida 2n cicle ESO

16

23

30
Presentació 
equips del VEC

3

10

17

24
La Mercè

1

4

11
Diada Nacional

18
VII Trofeu Gaudí

25

2

Setembre. 09/2022 
29

7

14 
Setmana  
de la Ciència

21 Setmana de la 
Unesco
Setmana Europea  
per a la Reducció de 
Residus

28 Notes Professor 
Clickedu 1a Avaluació + 
Comentari
Final període segui-
ment avaluatiu 1.2 ESO

1  
Tots Sants

8

15

22 
Santa Cecília
Festa de la  
Música
29
Inici període  
seguiment  
avaluatiu 2.1 ESO

2

9

16

23

30

3

10 

17

24

1

4

11 

18

25

2

5

12

19

26

3

6

13

20 
Cursa de La Dona 
Dia Internacional dels 
Drets dels Infants

27

4

Novembre. 11/2022
31
Festa de lliure 
disposició

10 
Setmana de 
l’Errada

17 Comentaris  
Aval 0 ESO
Final període seguiment 
avaluatiu 1.1 ESO

24 Dia de les 
Nacions Unides
Reunions Avaluació 
0 Secundària

11  

18  
Inici període  
seguiment avaluatiu 
1.2 ESO

25 
Reunions 
Avaluació 0 
Secundària

12 
Mare de Déu 
del Pilar

19 
 

26 
Reunions  
Avaluació 0  
Secundària

13 

20

27

21

15

22

29

9

16

23

30

Octubre. 10/2022 
3 4 

Convis 1r Cicle 
d’ESO

5 
Convis 1r Cicle 
d’ESO

6
Convis 1r Cicle 
d’ESO

7
Convis 1r Cicle 
d’ESO

8

28 
Castanyada

14

6 Inici període seguiment 
avaluatiu 1.1 ESO
Projecte de benvinguda  
ESO i 1r batx.
Reunió famílies 1r Cicle ESO
Reunió informativa 
extracurriculars V.Escola



5 

12  
Reunions 1a Aval
ESO

19  
Sortida
1r Cicle D’ESO

26
Sant Esteve

6 

13
Reunions 1a Aval
ESO

20 
Pessebre vivent
Concert Nadal

7

14
Reunions 1a Aval
ESO

21 Sortida Batxillerat 
2n CICLE ESO  
Nadal a l’Escola  
Reina Elisenda

28 

8

15  

22 

29

9  
Festa de lliure 
disposició

16 
LLiurament notes a 
alumnes ESO  
(individual amb tutor)

23 

30

10

17

24

31

11

18

25
Nadal

1

Desembre. 12/2022 

27

30 
Proves  
Competencials 
1r a 3r ESO

6 Final període  
seguiment avaluatiu  
2.1 ESO
Comentari avaluació 2.1

20
Festa de lliure 
disposició

31

7 
Inici període  
seguiment avaluatiu  
2.2 ESO

14

21

1

8 
Proves  
Competencials  
4t ESO

15

22

2

9
Proves  
Competencials  
4t ESO

16 
Dijous Gras

23

3

17
Festa Carnaval

24 Final període 
feedback a alumnes del 
període de seguiment 
avaluatiu 2.1 ESO  
Escola Oberta

4

11

18  

25  
Portes Obertes 
Virolai Escola

5

12
Santa Eulàlia

19 
Carnaval

26

Febrer. 02/2023

10

2 

9 
Reunió Famílies  
delegades

23

3 

10

17 Reunió 
Famílies 2n cicle 
ESO

24

4 

11

18 

25

5 

12

19

26

6

20

27

7

14

21  

28  

8

15

22

29

Gener. 01/2023

13

16 Reunió 
Famílies 1r cicle 
ESO

13 Canvi matèries i 
projectes quadrimestrals
Inici feedback a alumnes 
del període de seguiment 
avaluatiu 2.1 ESO
Consell Escolar Virolai 



1
Dia del  
Treballador

8 Final període 
seguiment avaluatiu 
3.1 ESO
Comentaris i ítems 
avaluació 3.1
Inici proves de segui-
ment competencial ESO

15 Inici feedback  
a alumnes del període 
de seguiment  
avaluatiu 3.1 ESO

22 
Avaluació Batx
COMIAT Batx

2

9 
Inici període 
seguiment avaluatiu 
3.2

16

23 

3  

10 

17

24 

4

11 

18

25 Final període 
feedback a alumnes 
del període de 
seguiment avaluatiu 
3.1 ESO

5  

12 
Final proves
competencials 
ESO

19

6

13

20

27
Festa de l’esport

7
Dia de la Mare

14

21

28

Maig. 05/2023 

30  31 1 2
Festa de lliure 
disposició

3 429  

26 
Virorevetlla i 
Festa de l’esport

3
Casal de Nadal 
servei de EI 1r Cicle

17 
Reunió famílies 
1r cicle ESO

24 

4
Casal de Nadal 
servei de EI 1r Cicle

11

18 

25  

5
Casal de Nadal 
servei de EI 1r Cicle

12 
Reunió Famílies 
Delegades

19 

26

6
Casal de Nadal 
servei de EI 1r Cicle 
(fins les 15h)

13 

20 
Jornada 
emprenedoria

27

14

21 

28 
Jocs Florals
Cantata Infantils

8

15

22

29

9

16

23
Sant Jordi

30

Abril. 04/2023 
7
Divendres Sant

10
Dilluns de Pasqua

27

6

13 Notes i comentaris 
clickedu 2a Aval ESO
Final període seguiment 
avaluatiu 2.2 ESO

20  
Reunió 2a Aval ESO

28

7

14 
Inici període  
seguiment avaluatiu 
3.1 ESO

21
Reunió 2a Aval ESO

1

8 
Dia de la Dona

15

22
Reunió 2a Aval ESO

2

9

16

23

3

10

17
Festa de lliure 
disposició

24

4

11

18

25

5

12

19

26

Març. 03/2023

27 28 29 30 
Projectes de 
Ciències

31 LLiurament  
notes a alumnes ESO 
(individual amb tutor)

1 2  
Diumenge  
de Rams



5
Festiu

3

10

17

24

4

11

18 

25

5

12 

19 

26

6

13 

20

27

7

14 

21

28

8

15

22

29

9

16

23

30

Juliol. 07/2023 

31

12 Reunió 3a 
Aval ESO
Consell Escolar 
Virolai Escola

19 
Portafolis ESO

26 

6 

13 
Reunió 3a Aval 
ESO

20
Sortida 4t ESO

Portafolis ESO 

27

7

14 
Reunió 3a Aval 
ESO

21
Sortida 4t ESO
Sortida final  
1r, 2n i 3r ESO

28

8

15

22 LLiurament  
notes a alumnes ESO 
(individual amb tutor)
Últim dia de curs

9 

16 

23

30

10

17

24
Sant Joan

1

11 

18

25

2

Juny. 06/2023 

29









Virolai PETIT
C/ Escorial, 209-211  
Tel. 932 849 944
08024 Barcelona  

Virolai GRIMM
C/ San Quintí, 19  
Tel. 934 366 162 
08026 Barcelona  

Virolai ESCOLA
C/ Ceuta s/n
Tel. 932 846 343 
Fax. 932 846 458
08032 Barcelona

virolai@virolai.com
www.virolai.com

Escola Reina Elisenda Virolai
C/ Olot, 18
08024 Barcelona
Tel. 932 844 080

virolai@virolai.com
www.virolai.com

Centres Concertats pel 
Departament d’Ensenyament de la 
Generalitat de Catalunya

Junts per ajudar a créixer


